
LITOSHINE EVO

ОПИС
Концентрований універсальний засіб для чищення на основі 
водного розчину екологічних біорозкладних продуктів  рослинного 
походження.
Litoshine Evo - Рекомендується для очищення поверхонь, з якими 
контактують діти і домашні тварини.

ПЕРЕВАГИ
 - Не руйнує і не забарвлює поверхню, що очищається
 - Безпечний для здоров’я людей, тварин і навколишнього середовища
 - Має приемний та свіжий запах
 - Не містить віск, розчинники, пігменти і барвники
 - Не залишає розводів або патьоків
 - Не потребує додаткового змивання і ополіскування.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Застосовується всередині і зовні приміщень для очищення настінних і 
підлогових покриттів. Для всіх типів поверхонь:
• Керамограніт, керамічна плитка, мозаїка
• Клінкер, теракот, натуральний і штучний камінь
• Дерево, паркет, паркетна дошка, ламінат
• Гума, полімерні і ПВХ поверхні, лінолеум

НАНЕСЕННЯ
Litoshine Evo – концентрований засіб. Для повсякденного застосування 
його необхідно розбавити чистою водою у таких пропорціях:
•Для вбираючих матеріалів: 2-3 ковпачки засобу на 5 л води.
•Для менш вбираючих поверхонь: 1-2 ковпачки засобу на 5 л води.
Провести прибирання поверхні звичайним способом (ручне прибирання 
або прибирання за допомогою миючих машин). У разі дотримання 
концентрації розведення не потрібно змивати водою.
Для видалення стійких забруднень можна використовувати розчин 
більшої концентрації. Застосування в розчині з збільшеною 
концентрацією може вимагати додаткового прибирання залишків.

УВАГА
• Не використовуйте концентрований (не розведений) продукт, щоб 

уникнути утворення на поверхні розводів і залишків.
• Не використовуйте продукт у цілях, не передбачених у цьому 

технічному описі.
• У разі випадкового розливу зібрати продукт за допомогою вбираючих 

матеріалів.

НЕЙТРАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОВСЯКДЕННОГО
ПРИБИРАННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОВЕРХОНЬ

НЕ ПОТРІБНО ЗМИВАТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Зовнішній вигляд Рідина
Колір Безбарвний

Запах Свіжості
pH (5% розчину) 7,5 ± 0,5
Питома вага 1000 ± 10 г/л
Температура нанесення Від +5°C до +35°C
Витрачання 900 -1000 м2/л у разі використання в зазначеній концентрації

СТРОК І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 36 місяців в оригінальній упаковці далеко від джерел тепла, в сухому і прохолодному місці

УПАКОВКА Пластиковий флакон 1 літр


